
סבתא ושמה

 די׳ 8000 ר■ תשלמו דא אם
 קבע - ברחוב! תהיה הסבתא
הדאומ■ הגיבור שר אביו

סחיטה

 ה־ הנאה, המריבה דירת **
 הידד אבא כרחוב מרווחת, ^

 בחיפה, יזראעליה בשיכון מידבר
 את יאשה שד אביו השבוע העדה

:שדו גירסתו

 קאזאקוב יוסף משיב יודע,״ ״אינני
 יודע.״ ״אינני עקשני. במנוד־ראש

 אשתו: סופיה, בשיחה התערבה כאן,
 אתה ״מה נחרדה מדברו״ אתה ״מה

 הביתה?״ אמא את תיקח לא מדבר?
 את מגלה קאזאקוב יוסף של הבעתו
 פולט הוא ״כן,״ נתון: הוא שבה המצוקה

 למרות הביתה. אותה ״אקח בעל־כורחו,
 אקח אם לי. שהיה האחרון הקלף שזה

 אבל אותו. גם אפסיד — הביתה אותה
 אחרות דרכים אולי אחפש לעשות? מה

 טיפש הייתי שלי. הזכויות את לקבל
 לדעת יכולתי איך אבל להם. שהאמנתי

אותי?״ שירמו
או רימה לא איש נכון. לא ״זה

 ממלאת פרנס, פנינה הגיבה תו,״
״מעולם הקליטה. מישרד דובר של מקומו

 למשפחה ל״י 8,000 משלם הקליטה רד
 במקרה נוספת, נפש לדירתה הקולטת

 ויותר שנה ארצה מגיעה זו נוספת שנפש
 שקאזא־ כנראה הקולטת. המשפחה אחרי
 לו.״ גם שמגיע והחליט זה, על שמע קוב

 קאזאקוב. משיב נכון,״ לא בכלל ״זה
ב מיועדת היתד. לא שקיבלנו ״הדירה
 פה הנה, :ההוכחה לאמי. גם מקורה
 בנות עולים, משפחות עוד יש בבניין,
 בדיוק דירות שקיבלו — נפשות ארבע

 נועדה שלי הדירה מדוע אז שלי. כמו
נפשות?״ לחמש פתאום
 גדול, מעמיק להיות צריך היה לא

ש המישפטית שהתביעה להבין כדי
מ ראשונה — היהודית הסוכנות הגישה

ה של וסבתו אביו נגד דווקא — סוגה
מטרית. תההי לא הלאומי. גיבור
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מעריצים והמוני פרחים ״ — ■■■״ן ■■יי■ ן —

 בארצות־הברית שערך משביתת־הרעב בחוזרו לוד, בנמל־התעופה
לצידו העולמית דעת־הקהל את לגייס כדי ימים, שבעת במשך

 קראך !״יאשה בואך ״ברוך מרוסיה. משפחתו את לשחרר במאבקו
 היה ולא לאומי, לגיבור הפך יאשה הארץ. כל ואיתן הכרזות,

 הרוסים יידעו להניח, יש עתה, איתו. להצסלס רץ שלא אח״ס
כהלכה. קאזאקוב, יאשא של אביו של הדירה פרשת את לנצל

 לקבל צריכים היינו לארץ, כשהגענו
 אני, — משפחתי בשביל אחת דירות. שתי

 בשביל אחת ועוד — הילדים ושני אשתי,
אמי.

 על- אחת דירות, שתי שנקבל לנו אמרו
 מטר, 88 של דירה אקבל אני השנייה. יד

מטר. 42 של קטנה דירה ואמא
הקלי מישרד אנשי אלי באו אחר־כך,

 בינתיים, שנפטר לוין, קלמן בחיפה, טה
 שינוי: לנו והציעו שיחיה, צור, ופרץ

 ובמקום האמא, של הדירה על שנוותר
אר של גדולה, אחת דירה לנו יתנו זה

ל״י. 8,000 של ופיצוי חדרים, בעה
 אמא וגם אני גם כל-כך. רצינו לא
 מה? אלא משלה. דירה לה שתהיה רצינו
 הדירה על מאוד. קשה כספי במצב היינו

 משלם אני מהסוכנות, שקיבלנו הזאת,
 צריך אני כשנח בעוד לחודש. ל״י 330

 ראשון, תשלום ל״י 24,500 עליה לשלם
 של הלוואה אקבל אני הקליטה ממישרד

ל אצטרך אני אותה שגם ל״י, 40,000
ה הכל שבסך נכון, אז להחזיר. התחיל

אומ ובחוץ ל״י, 64,400 לי תעלה דירה
 שלושה. פי או שניים פי שווה שהיא רים
 בכל אני נכון? לי, עוזר לא זה אבל
בשבילה. לשלם צריך זאת
ה את אקבל שאם חשבון עשיתי אז

 ועוד לי, שהבטיחו ל״י 8,000 של פיצויים
 ועוד בעבודה, הלוואה ל״י אלפי כמה

 ה־ את לגייס אצליח קצת, ושם קצת פה
ראשון. לתשלום צריך שאני ל״י 24,500
 של בשמה שחתמתי, ברגע מה? אבל
וקי שלה, הדירה על מוותר שאני אמא,
 לא — שלנו הגדולה הדירה את בלתי

לשמוע אפילו סירבו יותר. אותי הכירו
22_________________________-

 המריבה. בדירת כבר גרה בעצם מסתבר,
 עוד השאירה היא שלה החפצים את ״רק

 ״כדי קאזאקוב. מסביר הקליטה, במרכז
 מכל.״ ריקים נישאר שלא

 מה הל״י, 8,000 את תקבל לא ״ואם
תר לא לרחוב? אמך את תזרוק תעשה?

כאן?״ לגור לה שה

 שתי ולאמו קאזאקוב ליוסף הובטחו לא
 סכום לו הובטח לא גם מעולם דירות.

 זו — לו שהובטח מה כל ל״י. 8,000 של
 בתנאי אותה קיבל והוא שקיבל. הדירה

 בה.״ תגור אמו שגם
 ל״יי 8,000 של הסכום צץ כן אם מהיכן

״מש בעיניין: סברה יש פרנס לפנינה

 מקרית. היתה לא בהחלט היא ואכן,
 מלחמה של החוצה התפרצותה זו היתד.

 משרד בין המתנהלת ממושכת, חשאית
היהודית. לסוכנות הקליטה

 זה מתלוננים בסוכנות בכירים פקידים
 של ועידודו שביוזמתו .כך, על רב זמן
מ־ החדשים העולים מקבלים הקליטה שר

סאזאסוב ׳אשא
זכה במאמציו, הצליח

 הפך וחצי, שנתיים לפני מרוסיה שעלה הצעיר
לעלות, למשפחתו גם ירשו שהרוסים כדי עולמות

אביו. שעורר המכוער הסיכסוך של הגדולה לבושה עתה

לאומית.״ שערורייה
 של שאביו ודווקא וחרפה. ״בושה ״

 כך.״ יתנהג לאומי גיבור
 הסחיטות עם נמאסו, האלה ״העולים

 מספיק.״ לא להם שנותנים כמה שלהם.
 אחד, פה התגובות, השבוע היו אלה
 אביו כי הידיעה למישמע הארץ, ברחבי

ל סירב המפורסם קאזאקוב יאשר. של
ה ממשרד שקיבל לדידת־הענק הכניס,
 יאשה. של הסבתא — אמו את גם קליטה׳

באר נפשות ארבע גרו הם ברוסיה ״גם
ביק מטר?״ 118 של בשטח חדרים, בעה

 הם ״שם לדעת. ממורמרים ישראלים שו
 ומיטבח חדר להם היה אם שמחים היו

משלהם.״
 גס סחיטה כנסיון נשמעה כולה הפרשה

ה בפה במיוחד רע טעם השאירה וציני,
ב סתם לא היה שהמדובר בגלל לאומי׳
קאזאקוב. יאשר. של באביו אלא עולה׳

רימו
תי י או

לע צריך אני מה אז ל״י. 8,000,־ד על
 אף להגיע ולא הכסף, על לוותר שות?

משלי? לדירה פעם
תזרוק

ת ן אמא א
 קאזאקוב. יוסף של טיעוניו ן,בא י **
 למנוד־ זוכה מסביבו, מסתכל הוא <
 — מאזינותיו שתי מצד הסכמה של ראש

ואמו. אשתו
המפורסמת, הסבתא שכן אמו. גם כן,

0 *


